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Materiaalissa käytetty kuvamateriaali Visit Finlandin ja discovermuonio.fi tai toimittajan oma kuvamateriaali ellei erikseen mainita
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Tausta
Discover Muonion digitaalisen myynnin jakelukanavastrategia on osa
Discover Muonion digikehityksen toimenpiteitä, joita on valmisteltu
vuoden 2020 ja 2021 aikana. Jakelukanavastrategia on työkalu, jonka
tueksi alueelle on myös laadittu Digitiekartta 2020 ja Digimarkkinoinnin
suunnitelma vuosille 2021–2022.
Jakelukanavastrategian konkreettiset toimenpidemallit ovat
toimintaohjeita ja esimerkkejä matkailuyrityksille ja
matkailualueelle vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista kehittää
digitaalista myyntiään eri jakelukanavissa.
Discover Muonio pääkohdemarkkinat on huomioitu
jakelukanavastrategiassa

•
•
•
•

Saksa – päämarkkina (yksittäiset matkailijat ja matkanjärjestäjät)
UK (yksittäiset matkailijat)
Ranska (matkanjärjestäjät)
Kotimaa
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Tavoite
Tavoite jakelukanavastrategian osalta on ollut tuottaa Discover Muonio
matkailualueen sekä matkailuyritysten arkeen mahdollisimman
konkreettien strateginen työkalu, jonka avulla matkailupalveluiden
myyntiä sekä näkyvyyttä voidaan konkreettisesti toteuttaa.
Jakelukanavastrategia on kiinteä osa Digimarkkinointisuunnitelmaa 20212022.
Jakelukanavastrategia on tehty Covid19 aikaan, ja on huomioitava, että
tilanteet muuttuvat, eikä täten voida 100 % ennustaa miten
matkailijoiden käyttäytyminen muuttuu tulevaisuudessa Covid19, tai
jonkin toisen vastaavan maailmanlaajuisen tai paikallisen häiriötekijän
osalta.
Alueella ei ollut aiemmin ollut digitaalisen myynnin jakelukanavastrategiaa
tai tutkittua tietoa aiheesta, joten tämä laadittu työkalu toimii alueen ja
yritysten tukena jatkossa. Suosittelemme tarkastelemaan
jakelukanavastrategiaa vähintään vuosittain, jotta se vastaa parhaalla
mahdollisella tavalla alueen tavoitteisiin digitaalisen myynnin ja jakelun
osalta.

4
Visit Finland – Matti Koutonen

Digitaalisen myynnin
jakelukanavasuunnitelma
Matkailijan ostopolku on monikanavaistunut ja ostopäätöksiä tehdään
useissa eri kanavissa. Tämän vuoksi Muonion alueella toimivan
matkailuyrityksen ja Muonion matkailualueen tulee mahdollistaa osto
useissa eri kanavissa huomioiden oma myyntistrategia. Jokaisen yrityksen
sekä matkailualueen on tehtävä ensin jakelukanavastrategia ja
määriteltävä myynnilliset tavoitteet eli kanavat, mistä myynnin tavoitellaan
tulevan ja mitä myynti erilaisilla jakelukanavilla tarkoittaa oman
liiketoiminnan näkökulmasta.
Jakelukanavat jaotellaan näkyvyyskanaviin ja myyntikanaviin.
Näkyvyyskanavissa matkailija voi tutustua yritykseen ja sen palveluihin
ilman ostomahdollisuutta, kun taas myyntikanavassa matkailija voi myös
ostaa tuotteen, palvelun tai matkapaketin.
Myyntikanavia ovat esimerkiksi: oma suoramyynti (oma
verkkokauppa/myyntialusta/kauppapaikka), yritysverkoston ristiinmyynti /
kauppapaikat, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien verkkosivut,
myynnillinen alueorganisaatio, OTA-kanavat (online-matkatoimisto) kuten
Booking.com, Viator.com, metahakukoneet (hakevat hinnan sijainnin
mukaan OTA-kanavista esim. Momondo) sekä GDS-järjestelmät (esim.
matkatoimistojen ja isompien yritysten käytössä paketointiin sisältäen
esimerkiksi lentoja, kuljetuksia, majoitusta esim. Amadeus, Galileo).
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Kohti digitaalista jakelukanavastrategiaa
Jokaisella matkailualueella ja -yrityksellä suositellaan tehtävän
yrityskohtainen/aluekohtainen jakelukanavastrategia, mihin kirjataan

• tavoitteet jakeluteiden osalta (suora myynti + jälleenmyyjät / kumppanit)
• valitut jakelukanavat tavoitellun kohderyhmän mukaisesti
• tavoitteiden saavuttamista edistävät toimenpiteet
Jakelukanavastrategiaa on tärkeää seurata ja päivittää esimerkiksi markkinatilanteen
ja matkailijoiden ostotapojen muuttuessa. Suosittelemme vähintään vuosittaista
tarkastelua strategian osalta.
Digitaalinen myynnillinen jakelukanava on yrityksen oman suoramyyntikanavan
(esim. oma verkkokauppa) lisäksi esimerkiksi online-matkatoimiston (OTA / online
travel agency) verkkosivusto, mistä matkailijat voivat ostaa usean palvelutuottajien
elämyksiä tai varata majoituskohteita, mikäli palveluntuottaja on listannut palvelut ja
tuotteet jakelukanavaan. Esimerkiksi majoitusyrityksen mökkejä tai huoneistoja
myynnissä Booking.comissa eli Booking.com on tällöin matkailuyrityksen yksi
jakelukanava.
Digitaalisen myynnin jakelukanavastrategia on matkailuyrityksen tai
matkailualueen suunnitelma sisältäen muun muassa kanavat mistä myynnin
tavoitellaan tulevan.
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Varmista matkailijan
digitaalinen ostopolku omissa
kanavissasi sekä
hyödynnä jakelukanavia
matkailupalveluiden
näkyvyyden,
löydettävyyden
ja ostettavuuden
kehittämiseen, mikäli tahdot
oman myyntikanavan lisäksi
matkailutuotteesi laajempaan
jakeluun.
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Digitaalisen myynnin jakelukanavat:
Muonion alueen matkailuyritys vaihe 1.
Digitaalinen alueellinen yhteistyö
•

•

•

•

Discover Muonion alueellinen sivusto näkyvyyskanavana (liikenteen ohjaus palveluntuottajan
verkkosivulle):
• Alueorganisaation ja palveluntuottajan tavoitellulle kohderyhmälle suunnitellut digitaalisesti
muotoillut palvelut ja tuotteet löydettävissä alueellisilta sivuilta
• Liikenne ohjataan palveluntuottajan sivulle, missä matkailija voi ostaa palvelun
digitaalisesti eli ostaa palvelun välittömästi verkkokaupasta.
Myynnillinen alueorganisaatio (mikäli Discover Muonio tulevaisuudessa alueellinen jälleenmyyjä)
• Alueorganisaation ja palveluntuottajan tavoitellulle kohderyhmälle suunnitellut digitaalisesti
muotoillut palvelut ja tuotteet ostettavissa alueelliselta verkkosivulta
• Digitaalinen tuotteistus, digitaalinen jakelu alueorganisaation ja palveluntuottajan
alustojen kautta.
• Komissiopohjainen tai muilla tavoin toteutettu yhteistyö.
Ristiinmyynti alueen yritysten kesken
• Esimerkiksi digitaalisen myyntialustan B2B-yhteistyöominaisuuksilla (ristiinmyynti, kauppapaikka,
Marketplace) tai muulla digitaalisella mallilla
• Jälleenmyyjälle (yleensä komissiollista) myyntiä liikenteenohjauksella, varaus-widgetin
upotuksella tai muulla vastaavanlaisella tavalla. Huom. mitä useammalla alueella sama tai
valmiiden rajapintojen kautta yhteistyön mahdollistava myyntialusta, sitä sujuvampaa
digitaalisen ristiinmyynnin kehittäminen on.
• Yhteistyötahoja esimerkiksi ohjelmapalvelut, majoitus, liikennöitsijät, ravintolat, vierailukohteet.
• Komissiopohjainen tai muilla tavoin toteutettu yhteistyö.
Paikalliset matkanjärjestäjät ja incoming-toimistot:
• Tuotteet ja palvelut suunniteltu tavoitellun kohderyhmän mukaisesti, digitaalinen tuotteistus,
digitaalinen jakelu jälleenmyyjän ja palveluntuottajan alustojen kautta (tai incoming-toimistolle
esim. tuotekortit digitaalisessa muodossa).
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Digitaalisen myynnin jakelukanavat:
Muonion alueen matkailuyritys vaihe 1.
Digitaalinen suoramyynti
• Yrityksen oma myyntikanava omien tuotteiden ja palveluiden myyntiin.
• Myyntialusta esimerkiksi Johku, Bókun, Joiku Booking, Sportum, Hotellinx.
• Muut yrityksen myyntiä tukevat kanavat kuten Facebook & Instagram (linkitys omaan
myyntikanavaan), Google My Business ja TripAdvisor näkyvyyskanavina.
• Resurssit viestintään ja markkinointiin (budjetti, osaaminen, aikaresurssi, toteutus)
• 100 % tulo itselle omien tuotteiden ja palveluiden myynnistä (ei komissioita jälleenmyyjille).
Valtakunnallinen yhteistyö
• Visit Finland
• DataHub > keskitetty yhteinen alusta suomalaisen matkailutiedon hallintaan ja jakamiseen eri
kanaviin. (kehitysvaiheessa)
• Virtuaalimatkanjärjestäjätapaamiset.
• Yhteistyö muiden matkailualueiden / muiden alueiden matkailuyritysten kanssa.
Kansainvälinen yhteistyö
• OTA-kanava (online travel agency) näkyvyyden, löydettävyyden ja myynnin edistäjänä esimerkiksi
• Booking Holdings – Priceline Group – booking.com (majoitus)
• TripAdvisor / Viator – tripadvisor.com, viator.com (elämykset ja aktiviteetit)
• Expedia.com (majoitus) > Hotels.com (majoitus)
• GetYourGuide (elämykset)
• AirBnB
• AirBnB Experiences
• Matkanjärjestäjäyhteistyö luotettavan, samankaltaiset arvot omistavan kumppanin kanssa.
• Tutustu: Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas / Visit Finland (pdf)
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2. vaiheessa on
lisätietoa jakelukanavista
matkailuyritykselle,
jonka tavoitteena
on kehittää digitaalista
myynnillistä
B2B-yhteistyötä laajemmin
erilaisissa jakelukanavissa.
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Digitaalisen myynnin jakelukanavat:
Muonion alueen matkailuyritys vaihe 2.
Huom. 2. vaihe on suunnattu yrityksille, jotka tahtovat aktiivisesti kehittää myyntiään erilaisin yritysyhteistyön mallein
hajauttamalla palveluja ja tuotteita myyntiin useisiin eri jakelukanaviin.
OTA-kanavat / Peer-to-peer-kanavat
(OTA = online-matkatoimisto esim. Booking.com, Peer-to-peer-kanava esim. Air BnB Experiences)
• Tutustu kanavaan, tutki tarjontaa, selvitä kanavan kohderyhmät ja tarpeet (eli kohtaavatko tavoitteidesi kanssa ja
sopivatko tuotteesi ja palvelusi heille myyntiin), selvitä yritysyhteistyön malli. tee tarvittavat toimenpiteet, jotta
palvelusi listautuvat kanavaan.
• Tarkista ensin valmiit *rajapintaratkaisut ja/tai yhteistyömahdollisuudet (**reaaliaikainen myynti) oman myytiialustasi
kautta ja mikäli rajapintoja ei ole, selvitä miten tuotteet listataan alustalle (huolehdi kapasiteetista manuaalisesti).
• Osalla kanavista on palveluntuottajille ”hakuprosessi” eli palveluntuottajan tulee täyttää lomake ja mikäli OTA-kanava
hyväksyy tämän, saadaan jatko-ohjeistus tarvittaviin toimenpiteisiin OTA-kanavan yhteyshenkilöiltä.
• Digitaalinen B2B-yhteistyö on usein komissiopohjaista.

*Rajapinta tarkoittaa kahden eri ohjelman (tässä tapauksessa digitaalisen myyntialustan) välillä rakennettua teknistä
yhteyttä minkä avulla järjestelmät voivat hakea tietoja toisesta järjestelmästä tai vaihtaa tietoja keskenään.
**Reaaliaikainen myynti tarkoittaa esimerkiksi kahden samaa myyntialustaa käyttävän yrityksen välillä solmittua
digitaalista yhteistyösopimusta, jolloin yritykset voivat myydä omilla verkkosivuilla omien palveluiden lisäksi toisen
tuottajan palveluja. Kun matkailija tekee varauksen kummasta tahansa myyntikanavasta, päivittyy palvelun
kapasiteetti automaattisesti kummankin yrityksen verkkokauppaan.
Matkanjärjestäjät, matkatoimistot ja liikennöitsijät
•
Selvitä jo alueen tuntevat sekä Lappiin matkoja myyvät matkanjärjestäjät, etsi uusia mahdollisia
yhteistyökumppaneita esimerkiksi osallistumalla Visit Finland virtuaalitapaamisiin sekä virtuaalimessuihin.
•
Rakenna yhteistyö digitaalisen myyntialustan kautta (reaaliaikainen myynti), mikäli myyntialusta mahdollistaa sen.
•
Luo verkkosivu tai muu digitaalinen toteutus oman yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta tapaamisiin, jotta voit
esitellä toimintaasi digitaalisesti.
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Matkailuyrityksen digitaalisen
suoramyynnin kehittäminen
Digitaalinen suoramyynti
Varmista matkailuyrityksesi asiakkaan digitaalinen polku ostoon asti!
•
•

Digitaalisen suoramyynnin kehittämiseen matkailuyrityksellä tulee olla käytössä
myyntialusta/verkkokauppa, jotta matkailija pystyy tuotteet ja palvelut ostamaan
välittömästi. Tutustu Discover Muonion alustakartoitukseen (2020) (pdf).
Myynti-/verkkokauppa-alustan valitsemiseen vaikuttavat yrityksen palvelutarjonnan
ja tarpeiden lisäksi tavoitteet digitaalisen jakelukanavayhteistyön kehittämiseen.

➢ Valitse palvelut ja tuotteet, mitä voit myydä omassa verkkokaupassa ja määrittele
jakelukanavastrategiasi kanavat ja tavoitteet.
➢ Selvitä omien tuotteiden ja palveluiden myyntiin soveltuva myyntialusta (suoramyynti). Tee
alustavalinta tarpeidesi, digitaalisen yhteistyön kehittämismahdollisuuksien ja sujuvan
asiakaspolun perusteella.
➢ Toteuta viestintä- ja markkinointitoimenpiteitä eli johdata matkailijat polulla aina suoraan
ostoon asti ja kehitä yhteistyötä valitsemiesi jakelukanavien kanssa (esimerkiksi
tuotekehitys).
➢ Testaa aika ajoin matkailijan ostopolku yrityksesi kanavissa, seuraa kehitystä, päivitä
strategiaa, kehitä, reagoi tarvittaessa.
Huom. Yrityksellä voi olla osa tuotteista ja palveluista myynnissä digitaalisissa jakelukanavissa
ja osa (esimerkiksi räätälöidyt matkapalvelut) suunniteltavissa ja varattiavissa yhteydenoton
kautta.
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Digitaalisen myynnin jakelukanavat:
alueellinen yhteistyö
Alueellinen yhteistyö – digitaalinen myynnillinen yhteistyömalli alueen toimijoiden
kesken eli alueellinen jakeluyhteistyö
•

Käy läpi yhteistyökumppaneiden käytössä olevat myyntialustat. Mikäli oman yrityksen ja
yhteistyökumppaneiden käytössä olevien myyntialustojen kautta on mahdollista solmia
digitaalinen ristiinmyyntisopimus, on tämä sujuvin tapa tehdä yhteistyötä.
• Digitaalinen myyntisopimus mahdollistaa palvelutarjonnan reaaliaikaisen myynnin
esimerkiksi kummankin yrityksen kotisivulla/kauppapaikassa siten, että saatavuus
ja kapasiteetti ovat lopullisen palvelutarjoajan hallinnassa. Matkailija näkee saman
saatavuuden ja kapasiteetin kumman tahansa yrityksen verkkosivuilta osto
tapahtuu. Ostohetkellä kaikki osapuolet (myyjä, palveluntuottaja, asiakas) saa
tiedon ostosta. Keskenään yritykset voivat toimia esimerkiksi komissiopohjaisesti.

➢ Tutustu erilaisiin tapoihin tehdä digitaalista yhteistyötä alueellisesti.
➢ Toteuta konkreettiset toimenpiteet esimerkiksi digitaalisen ristiinmyynnin kehittämisen
osalta ja myynnin aloittamiseen.
➢ Discover Muonio ei toimi tällä hetkellä alueellisena jälleenmyyjänä, mutta digitaalisen
yhteistyön kehittäminen on tärkeää
➢ Huolehdithan ajantasaiset tuotetiedot ja yritystiedot aluetoimijan sivustolle ja
ilmoitat mahdolliset muutokset välittömästi Discover Muoniolle.
➢ Varmista helppo online-ostomahdollisuus omissa kanavissasi, kun aluesivulla
vieraileva matkailija tulee yrityksesi sivulle palveluiden ja tuotteiden pariin.
Huom. Huolehdi vastuut ja vakuudet kuntoon (esimerkiksi jos myyt matkapalvelulain alaisia
tuotekokonaisuuksia) sekä hinnoittele tuotteet ja palvelut kannattavasti.
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Digitaalisen myynnin jakelukanavat: OTAkanavat ja matkanjärjestäjäyhteistyö
Digitaalinen myynti OTA-kanavissa & matkanjärjestäjäyhteistyö
•

•

•

Kun tavoitteena on kehittää digitaalista ostettavuutta, ovat yrityksen palvelutarjontaan soveltuvat
OTA-kanavat yksi vaihtoehto. Osa myynnillisistä OTA-kanavista sisältää erilaisia alustojen välisiä
rajapintaratkaisuja, jolloin palveluntuottaja voi tuoda tuotteita reaaliaikaisesti ostettavaksi myös OTAkanaviin. Tarvittavat toimenpiteet kunkin kanavan käyttöönottoon reaaliaikaisen digitaalisen myynnin
osalta vaihtelevat myyntialustoittain.
Mikäli oma myyntialusta ei sisällä rajapintaratkaisuja OTA-kanaviin, voi OTA olla silti myyntikanava.
Tällaisessa tilanteessa tuotteet lisätään manuaalisesti OTA-kanavaan, jolloin matkailijan on
mahdollista ostaa tuote OTA-myyntikanavan sivustolta (esim. majoitusyrityksen palveluita
Booking.comissa). Erona tässä tavassa reaaliaikaiseen myyntiin on se, että kapasiteetti ja saatavuus
ei automaattisesti päivity yrityksen omasta käytössä olevasta myyntialustalle syötetystä
kapasiteetista eli tarvittavat toimenpiteet tehdään manuaalisesti oman myyntialustan ylläpidossa.
Matkanjärjestäjäyhteistyössä digitaalisen myyntiyhteistyön kehittäminen on tärkeää, jotta
yhteistyökumppani pystyy palvelemaan omia asiakkaitaan entistä nopeammin.
• Erilaiset alustat tarjoavat mahdollisuuksia matkanjärjestäjäyhteistyön digitalisoimiseen muun
muassa erilaisten agenttiliittymien kautta.
Katso Kohta Digitaalinen jakelukanavakartta: Muonion matkailualue - digitaalinen
yhteistyö (matkanjärjestäjät).

➢ Päätä, tahdotko kehittää ostettavuutta erilaisten jakelukanavien kautta.
➢ Suunnittele palvelut ja tuotteet omien ja OTA-kanavan tavoitteiden mukaisesti.
➢ Tutki kanavissa jo myynnissä olevia palveluja (tarkista esimerkiksi onko kanavassa jo suomalaisten
yritysten palveluja myynnissä)
➢ Toteuta konkreettiset toimenpiteet käyttöönottoon liittyen myyntikanavakohtaisesti myynnin
mahdollistamiseksi.
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Esimerkkejä jakelukanavista,
joissa myydään jo Suomea,
joten nämä voisivat olla
potentiaalisia jakelukanavia niin
Muonion alueella toimivan
matkailuyrityksen kuin Discover
Muonionkin näkökulmasta.
Huom. digitaalinen
jakelukanavasuunnitelma
luodaan aina yritys/aluekohtaisesti.
Kanavavalinnoissa tulee
huomioida omat tavoitteet,
kohderyhmät sekä tuote- ja
palvelutarjonta.
Tutustu:
www.visitfinland.com/touroperator
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Discover Muonio ei toimi tällä
hetkellä alueellisen
jälleenmyyjän roolissa.
Alueellista näkyvyyttä ja
löydettävyyttä voidaan
kuitenkin kehittää erilaisin
viestintä- ja markkinointitoimenpitein sekä tukemalla
alueen yritysten
monikanavaisen ostettavuuden
kehittämistä, jolloin alueellisen
palvelutarjonnan digitaalinen
ostettavuus kehittyy.
Mikäli Discover Muonio toimii
jälleenmyyjänä
tulevaisuudessa, voidaan tätä
suunnitelmaa
hyödyntää
jakelukanavastrategiaa
luodessa sekä B2B-yhteistyötä
kehitettäessä.
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Discover Muonion digitaalisen
myynnin jakelukanavia
Digitaalinen alueellinen yhteistyö > Discover Muonion alueellinen sivusto näkyvyyskanavana
(liikenteen ohjaus palveluntuottajan verkkosivulle):
•
Alueorganisaatio: tuotteet ja palvelut suunniteltu tavoitellun kohderyhmän mukaisesti, yritysten digitaalisen
tuotteistuksen tukeminen, jotta myytäviä tuotteita ja palveluita on riittävästi
•
Alueorganisaatio näkyvyyskanavana (liikenteen ohjaus palveluntuottajan verkkosivulle): yritysten digitaalisen
tuotteistuksen ja digitaalisen
•
Myynnin kehittämisen osaamisen tukeminen
•
Paikalliset matkanjärjestäjät ja incoming-toimistot: mahdollinen yhteistyö

Discover Muonio ei toimi tällä hetkellä alueellisena jälleenmyyjänä. Seuraavassa lisätietoja ja keinoja kehittää
palvelutarjonnan ostettavuutta erilaisissa jakelukanavissa, mikäli Discover Muonio toimii tulevaisuudessa alueellisena
jälleenmyyjänä.
Digitaalinen suoramyynti (mikäli Discover Muonio tulevaisuudessa toimii alueellisena jälleenmyyjänä)
•
Muonion alueellisella verkkosivustolla myydään tuotteita ja palveluja suoraan matkailijoille
•
Digitaalisen suoramyynnin kehittämiseen matkailualueella tulee olla käytössä
myyntialusta/verkkokauppa, jotta matkailija pystyy tuotteet ja palvelut ostamaan välittömästi.
•
Myynti-/verkkokauppa-alustan valitsemiseen vaikuttavat palvelutarjonnan ja tarpeiden lisäksi tavoitteet
Muonion alueellisen digitaalisen jakelukanavayhteistyön kehittämiseen.
Digitaalinen valtakunnallinen yhteistyö
•
Visit Finland DataHub > keskitetty yhteinen alusta suomalaisen matkailutiedon hallintaan ja jakamiseen eri
kanaviin
•
Yhteistyö muiden matkailualueiden kanssa (esimerkiksi yhteispaketit, kiertomatkat), esimerkiksi Enontekiö
•
Yhteistyö valtakunnallisten liikennöitsijöiden kanssa (esimerkiksi VR, Matkahuolto, Finnair)
OTA-kanavat / Peer-to-peer kanavat
•
Aluetason digitaalisia yhteistyötahoja esimerkiksi Google DMO Partnership program, TourRadar, Outdoor Active
(Business), Expedia
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Digitaalisen myynnin jakelukanavat:
Muonion matkailualue
Digitaalinen yhteistyö: matkanjärjestäjät, matkatoimistot

•
•

•

Mitä digitalisoidumpi palvelutarjonta Muonion matkailualueella on, sitä nopeampi myös yhteistyötä matkailualueen tai alueella toimivat matkailuyrityksen kanssa
yhteistyötä tekevän jälleenmyyjän on palvella omaa loppuasiakastaan
Esimerkkejä keinoista ja toimenpiteistä, joita matkailualue voi hyödyntää digitaalisen jälleenmyyjäyhteistyön kehittämiseen
• Digitaalinen, reaaliaikainen tuotetarjonta matkanjärjestäjille / matkatoimistoille erillisillä sivustolla > yhteistyö rakennetaan mahdollisen myyntialustan tarjoaman
rajapinta-ratkaisun kautta
• Päivätuotteet > digitaalisen reaaliaikaisen myyntiyhteistyön rakentaminen, mikäli myyntialusta mahdollistaa sen: online-online-online-online/offline
(palveluntarjoaja-alueorganisaatio-matkanjärjestäjä/matkatoimisto-loppuasiakas)
• Paketit > digitaalisen reaaliaikaisen myyntiyhteistyön rakentaminen alueen palvelutuottajien tuotteista, mikäli myyntialusta mahdollistaa sen: online-online-onlineonline/offline (palveluntarjoaja-alueorganisaatio-matkanjärjestäjä/matkatoimisto-loppuasiakas)
• Paketit > digitaalisen myyntiyhteistyön rakentaminen alueen palveluntuottajien tuotteista (kun sopimuksen tehdään ”offline” palveluntuottajien kanssa: offlineonline-online-online/offline (palveluntarjoaja-alueorganisaatio-matkanjärjestäjä/matkatoimisto-loppuasiakas)
Tällä hetkellä Muonion matkailualueella ei ole myynnillistä organisaatiota, joten matkanjärjestäjäkumppaneille voidaan rakentaa tuotetarjonnan ja alueen esittely
digitaaliseen formaattiin. Tämä voi olla esimerkiksi. Verkkosivu voi olla yleisluontoinen julkinen sivu jälleenmyyjille tai se voi olla kirjautumisen vaativa sivu kaikille tai
tietyille yhteistyötahoille. Sivustoa voi hyödyntää myös tapaamisten jälkeen suhteiden hoitamiseen rakentamalla digitaalisia, myyntiin ja yhteistyöhön tähtääviä sisältöjä
jälleenmyyjille.

Huomioitavaa
• Matkailualueen näkökulmasta digitaalisen jälleenmyyntiyhteistyön toteuttaminen eri kumppaneiden kanssa palveluntarjoajien yksittäisten tuotteiden osalta riippuu
myös palveluntuottajien kanssa sovitusta toimintamallista.
• Digitaalisen myyntiyhteistyön kehittämisen malli riippuu alueen sisäisistä toimintatavoista ja valituista myyntialustoista ja niiden mahdollisuuksista
• alue voi toimia digitaalisesti palveluntuottajien kanssa, ja ”offline” jälleenmyyjien kanssa
• alue voi toimia digitaalisesti palveluntuottajien kanssa, ja digitaalisesti jälleen-myyjien kanssa
• alue voi toimi ”offline” palveluntuottajien kanssa, ja digitaalisesti jälleenmyyjien kanssa
• Mitä digitalisoidumpaa yhteistyön kehittämistä tavoitellaan, sen ratkaisevampaa on myös Muonion alueen palveluntuottajien digitaalisen myynnintoimenpiteiden 18
kehittäminen

Ohessa on suosituimpia
kansainvälisiä ja kotimaisia
myynnillisiä jakelukanavia.
Jokaisen kanavan alle on
listattuna perustietoja sekä
kartoitushetkellä esillä olevien
suomalaisten ja Muonion
matkailualueen yritysten
(elämykset/majoitus) määrä
niiltä osin kun se oli
kanavakohtaisesti
kartoitushetkellä saatavissa
(1-2/2021).
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Huomioita ostettavuudesta
myynnillisissä jakelukanavissa
•

•

Majoituspuolen myynnillisissä jakelukanavissa (kansainvälinen / kotimainen)
Muonion matkailualueelta oli kartoitusajankohtana useampi kohde listattuna
Elämyspuolen myynnillisissä jakelukanavissa (kansainvälinen/kotimainen)
Muonion matkailualueen elämystuotteita on heikosti ostettavissa
→ Myynnilliset OTA-kanavat toimivat myös näkyvyys ja löydettävyys
kanavina, joten tuomalla palvelutarjontaa esiin OTA-kanavissa,
ostettavuuden lisäksi myös matkailualueen tunnettuus kehittyy

Mitä listautuminen eli oman yrityksen palvelutarjonnan lisääminen
jakelukanaviin vaatii?

•
•

Kunkin jakelukanavan kriteerit täyttävät tuotteet
Rekisteröitymisen ja hyväksymisen palveluntarjoajaksi

•

Huom.
• Jakelukanavayhteistyössä palvelusta maksetaan myyjälle hinnasta
komissio.
• Riippuen oman yrityksen / matkailualueen digitaalisen myynnin mallista ja
käytössä olevista alustoista, voidaan eri jakelukanavayhteistyö toteuttaa
digitaalisesta (reaaliaikainen kapasiteetti ja saatavuus *palveluntarjoajan
myyntialustan kautta) tai manuaalisesti (kapasiteetin ja saatavuuden
hallinta OTA-kanavassa manuaalisesti).
*palveluntarjoaja = palvelun tuottava matkailuyritys
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Muita huomioita / lisätietoja
•

Matkailijan ostopolku on monikanavainen, sen tulee olla erittäin sujuva ja
matkailuyrityksen tai matkailualueen tulee mahdollistaa ostotapahtuma silloin, kun
matkailija haluaa oston tehdä.

•

Jo yhdenkin matkailutuotteen lisääminen myynnillisiin jakelukanaviin kehittää
matkailuyrityksen ja matkailualueen ostettavuutta, näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

•

Kohderyhmätuntemus on tärkeässä roolissa, jotta tunnistetaan, missä kanavissa
tavoitellut asiakkaat ovat tottuneet ostamaan palveluita.

•

Digitalisoidessamme myyntiä ja myyntikanavayhteistyötä sujuvaksi tulee
reaaliaikaisen kapasiteetin hallinta varmistaa toiminnan taustalle.
• Mitä sujuvampaa jakelukanavahallinta on, sitä sujuvampaa on myös toiminta
arjessa myynnin parissa.

•

Digitaalista myyntiä kehitettäessä tulee toimia vastuullisesti ja huolehtia
velvoitteista (esimerkiksi tarvittaessa matkanjärjestäjävakuudet, kun myydään
matkapaketteja)

•

Esimerkkejä jakelukanavahallinnan tavoista:
• Reaaliaikaisen digitaalisen yhteistyön kehittäminen yrityksen käytössä
olevan myyntialustan valmiiden rajapintojen kautta.
• Majoitusmyynnin kanavahallinta esimerkiksi erilaisten
jakelukanavahallintaohjelmistojen avulla (esimerkiksi Site Minder,
MyAllocator).
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Muita huomioita / lisätietoja
•

Mikäli kapasiteettia on lisätty manuaalisesti oman varausjärjestelmän lisäksi muihin
digitaalisiin jakelukanaviin, tapahtuu hallinta manuaalisesti.
• Tällöin oston tapahtuessa yhdestä kanavasta, käydään jäljellä oleva
kapasiteetti päivittämässä muihin jakelukanaviin manuaalisesti.

•

Matkailualueen ja matkailuyrityksen digitaalisen jakelukanavastrategian lisäksi
markkinointistrategian tavoitteet, matkailualueella toimivien henkilöiden ymmärrys,
osaaminen ja toteutetut konkreettiset toimenpiteet digitaalisen myynnin,
löydettävyyden ja näkyvyyden edistämiseksi ovat ratkaisevassa roolissa koko
matkailualueen menestykselle.

•

Jakelukanavastrategiaa tulee suunnitella, toteuttaa ja kehittää huolellisesti, jolloin
matkailuyritys ja matkailualue ovat ajan tasalla oman palvelutarjonnan jakelusta ja
voivat myyntidatan avulla tehdä strategisia ratkaisuja myyntikanavakohtaisen
jakelun toimenpiteisiin myös markkinoinnilliset tavoitteet huomioiden.
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